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              /الخاصة بالسيد السيرة الذاتية

 علي عبد العزيز ترابيس إلهاميدكتور االستاذ ال 

 جامعة دمنهور –كلية العلوم  –قسم الجيولوجيا  –استاذ الجيوفيزياء التطبيقية 

 بيانات شخصية

 علي عبد العزيز ترابيس إلهامياالسم: 

  جامعة دمنهور – الطالبلشئون التعليم و  كلية العلوموكيل الوظيفة : 

 دمنهور – 2/5/4791  تاريخ ومحل الميالد:

  محافظة البحيرة -دمنهور  -شارع جالل  22     عنوان السكن:

 94975199444  :رقم التليفون

 9152222747  رقم الفاكس: 

  etarabees@yahoo.com :االلكترونيالبريد 

  http://damanhour.edu.eg/En/staff/pages/page.aspx?Staffid=247الموقع االلكتروني: 

                  http://damanhour.edu.eg/staff/pages/page.aspx?Staffid=247                          

 

 المؤهالت الدراسيه:

 .4779جامعة جنوب الوادي -كلية العلوم بسوهاج  –بكالوريوس في العلوم شعبة "الجيولوجيا"  

 .2992جامعة سوهاج -ماجستير في العلوم "جيولوجيا" من كلية العلوم  

البحيرات الطبقية بمنطقة شمال -عنوان الرسالة: اثر االنعكاسية السيزمية في تحديد االستدالالت التركيبية

 المره، شمال مصر.

 .2991اليابان  –دبلومة في السيزمولوجي من المعهد الدولي للسيزمولوجيا و هندسة الزاللزل  

 .2995جامعة سوهاج  –دكتوراة الفلسفه في العلوم "جيولوجيا" من كلية العلوم  

ة لمواد البناء لمدينة عنوان الرسالة: مساهمة السيزمية االنكسارية الضحله في تحديد الخصائص الهندسي

 سوهاج الجديدة، وادي النيل، مصر.

http://damanhour.edu.eg/En/staff/pages/page.aspx?Staffid=247
http://damanhour.edu.eg/staff/pages/page.aspx?Staffid=247
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 المهمات العلميه:

 .2992منحه مقدمة من هيئة التعاون العلمي اليابانيه "جايكا" لجمع الماده العلميه الخاصه برسالة الدكتوراه  

 .2999اشهر  2منحة من البعثات المصريه )مبادرة االنتماء و الشراكه( للدراسه باليابان لمدة  

منحه مقدمة من هيئة التعاون العلمي اليابانيه "جايكا" لحضور دورة تدريبيه لمده شهران عن دراسة  

 .2949الزاالزل و التفجيرات النوويه عام 

 .2944الواليات المتحده االمريكيه عام  –نيويورك  -اسابيع بجامعه هاملتون كوليج  2استاذ زائر لمدة  

 .2942الواليات المتحده االمريكيه عام  –نيويورك  -امعه هاملتون كوليج اسابيع بج 2استاذ زائر لمدة  

 .2945التشيك  –دورة تدريبيه لمدة شهر لدراسة العالقات الدوليه بمركز العالقات الدوليه بجامعة مساريك  

 .2945الواليات المتحده االمريكيه عام  –نيويورك  -اسابيع بجامعه هاملتون كوليج 2استاذ زائر لمدة  

 التدرج الوظيفي:

 .24/2/2992و حتي  2/6/4771جامعة جنوب الوادي من  -كلية العلوم بسوهاج –معيد بقسم الجيولوجيا 

و حتي  4/1/2992جامعة سوهاج من -كلية العلوم بسوهاج–مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا 

29/44/2995. 

 .27/7/2999و حتي  21/44/2995جامعة سوهاج من -كلية العلوم –مدرس بقسم الجيولوجيا 

 .25/49/2949و حتي  4/49/2999جامعة االسكندريه من -كلية العلوم بدمنهور–مدرس بقسم الجيولوجيا 

 .29/1/2942و حتي 26/49/2949جامعة دمنهور من -كلية العلوم –مدرس بقسم الجيولوجيا 

 .25/9/2949و حتي 21/1/2942جامعة دمنهور من-كلية العلوم –استاذ مساعد بقسم الجيولوجيا 

و حتي  6/6/2942جامعة دمنهوراعتبارا من  –كلية العلوم  -قائم بعمل رئيس مجلس قسم الجيولوجيا 

49/42/2942. 

 .2942نقابة العلميين  -استشاري الجيولوجيا و البيئه 

 و لمدة عام. 29/9/2945جامعة دمنهوراعتبارا من  –كلية العلوم  -قائم بعمل رئيس مجلس قسم الجيولوجيا 

ولمدة  29/42/2946جامعة دمنهوراعتبارا من  –كلية العلوم  -ائم بعمل رئيس مجلس قسم الجيولوجياق 

 عام.
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 و حتي االن. 26/9/2949جامعة دمنهور اعتبارا من  –كلية العلوم  –استاذ بقسم الجيولوجيا  

 وات.و لمدة ثالث سن 2947ابريل  6وكيل كلية العلوم لشئون التعليم و الطالب اعتبارا من  

 :ةالخارجي وورش العمل التدريب

 .2992اليابان  -تسكوبا –شهور بالمعهد الدولي للسيزمولوجيا و هندسة الزالزل  1دورة تدريبية لمدة  

 . 2992اليابان  -طوكيو -جامعة األمم المتحدة -تدريب لمدة أسبوع علي إدارة المخاطر الزلزالية 

ومه في السيزمولوجي بمعهد أبحاث الزالزل بجامعة طوكيو شهور للحصول علي دبل 1دراسة تكميلية لمدة  

 .2991اليابان  –

 . 2991اريفان، أرمينيا  -جامعة اريفان -دورة تدريبية لمدة شهر عن المخاطر الزلزالية وطرق الحد منها  

ة شهور لدراسة طرق الحد من المخاطر الزلزالية بالمعهد الدولي للسيزمولوجيا و هندس 2دورة تدريبيه  

 .2999اليابان  –تسكوبا –الزالزل 

 .2997أوغندا مايو  -كمباال -ورشة العمل الدولية للحد من المخاطر  ) أسبوع (  

بالمعهد الدولي  –دورة تدريبية لمدة شهرين عن مالحظة الزالزل الدولية و التفجيرات النوويه  

 .2949اليابان  –تسكوبا  -للسيزمولوجيا و هندسة الزالزل

عن طرق تدريس الجيولوجيا التركيبية و الجيوفيزياء و التكتونية بالقرن الواحد   يبيه لمدة اسبوعدورة تدر 

 .2944الواليات المتحد األمريكية  –و العشرين  بوالية تينيسيى 

جمهورية   –جامعة مساريك  –دورة تدريبيه لمدة شهر لدراسة العالقات الدوليه بمركز العالقات الدوليه  

 .2945حتي مايو  2945الفتره من ابريل التشيك في 

 .(2947مارس  -)فبراير اكاديمية ناصر العسكرية لمدة شهر –دورة استراتيجيات االمن القومي  

 :ةالداخلي وورش العمل التدريب

اعداد و ادارة العديد من جلسات التشاور المجتمعي النشاء مناطق صناعيه او مشاريع استراتيجيه عمالقه   

 مدينة رشيد بتكليف من ديوان عام  محافظة البحيره. –مدينه حوش عيسي  –ادي النطرون في مدينه و

محافظة  –عمل العديد من الدورات التدريبية حول مصادر الطاقة الجديده و المتجدده بمركز اعالم النيل  

 البحيره.

حيره تحت رعايه ادارة محافظة البمراكز عمل العديد من الدورات التدريبية حول البيئة بادارات الري ب 

 البيئه بمحافظة البحيره.
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تنفيذ دورة تدريبية حول الطرق الحديثه في معالجه و تحليه المياه والتي تم تنظيمها للمركز الدولي للتدريب  

 باإلسكندرية لبعض المهندسين السعوديين.

 .NSFمويل من االسكندريه بت –فندق شيراتون المنتزه –حضور ورشة عمل عن التغيرات المناخيه  

مراكز باالدارت الزراعيه بو تدوير المخلفات الزراعيه عمل العديد من الدورات التدريبية حول البيئة  

 محافظة البحيره تحت رعايه مديرية الزراعه بمحافظة البحيره.

و االداره مديرية التنظيم  –الجودة الشاملة بادارة التدريب االدارة بعمل العديد من الدورات التدريبية حول  

 محافظة البحيره. –

استكشاف المياه الجوفية و التي تم تنظيمها بالمركز الدولي للتدريب  طرق تنفيذ دورة تدريبية حول 

 باإلسكندرية لبعض المهندسين السعوديين.

بجامعة دورتي تدريب المدربين التمهيدية والتكميلية بالمركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  

 . 2991 اهرةالق

 :تحت عنوان تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الحصول علي دورات 

 اخالقيات و اداب المهنه .4

 الساعات المعتمده .2

 اعداد مشروع بحثي .2

 تصميم المقرر .1

 التدريس باستخدام التكنولوجيا .5

 كتابة البحوث العلميه و نشرها دولياتدريب مدربين .6

 يم المختلفهمهارات االتصال في انماط التعل .9

 معايير الجوده في العمليه التدريسيه .1

 ادارة الوقت و االجتماعات .7

 التعليم االلكتروني .49

 تنظيم المؤتمرات العلميه .44

 اخالقيات البحث العلمي .42

 . 2999أسيوط، مصر  -جامعة أسيوط   GISورشة العمل الثانية عن تطبيقات الـ حضور  
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 .4776رأس غارب، مصر  -الشركة العامة للبترول -تدريب عملي علي االستكشاف البترولي برأس غارب 

 الخارجية: المؤتمرات

تسكوبا،  -المعهد الدولي ألبحاث علوم  األرض والحد من المخاطر-مؤتمر البراكين والمخاطر الزلزالية 

 .2992اليابان 

 .2991معهد بحوث الزالزل بجامعة طوكيو ، اليابان  -مؤتمر دولي عن التنبؤ بالهزات األرضية 

 .2991طوكيو، اليابان  -معهد طوكيو للتكنولوجيا -المؤتمر الدولي األول عن هندسة الزالزل 

 . 2991اريفان، أرمينيا   -المؤتمر الدولي الخامس لرابطة السيزمولوجيين األسيوية  

 .2991اوغندا  –كمباال  –ورشة عمل حول الحد من المخاطر تحت رعاية االمم المتحده  

 .2997المجر  -شوبرون -   IAGAلحادي عشر  لـــ المؤتمر الدولي ا 

 .2944ألمانيا  -بميونخ   Fragile Earthمؤتمر  

 .2944األمريكية  هالواليات المتحد –بوالية مينسوتا   GSAمؤتمر   

 .2942األمريكية  هالواليات المتحد –بوالية كلورادو   GSAمؤتمر   

 .2941انيا أسب -مؤتمر  توزيع منح مشروع ميداستار بمدريد 

 .2946البحرين  –بالمنامه  2946مؤتمر جيو 

 .2946اسبانيا  –( ببرشلونه ICE2016)  AAPC/SEGمؤتمر جمعيتي  

 .2941البحرين مارس  –بالمنامه  2949مؤتمر جيو 

 المؤتمرات الداخلية:

 .2994أسيوط، مصر  -جامعة أسيوط -المؤتمر الدولي الثاني عن جيولوجية أفريقيا 

القاهرة، مصر  -الجمعية المصرية للبتروفيزياء التطبيقية -ولي الثاني عن الجيوفيزياء التطبيقيةالمؤتمر الد 

2995 . 

 . 2995أسيوط، مصر  -جامعة أسيوط -المؤتمر الدولي الرابع عن جيولوجية أفريقيا 

القاهرة، مصر  -ةالجمعية المصرية للبتروفيزياء التطبيقي -المؤتمر الدولي الرابع عن الجيوفيزياء التطبيقية 

2999 . 

 . 2999القاهرة، مصر  -جامعة القاهرة -المؤتمر الدولي الثاني عن جيولوجية التيثيس  

 .2991المؤتمر الدولي الثالث للجيوفيزياء جامعة طنطا  
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 .2949دمنهور  -الملتقي الدولي األول عن المياه  مكتبة مبارك  

 .2949، مكتبة االسكندرية المؤتمر الدولي الثالث لبيئة المناطق القاحلة  

 عضوية الجمعيات العلمية:

 الجمعية المصرية للبتروفيزياء التطبيقية 

 الجمعية المصرية للجيوفيزياء 

 الجمعية الجيولوجية االمريكية 

 جمعية االستكشاف الجيوفزيقي 

 المهام البحثية:

 تفسير البيانات االنعكاسية العميقة بغرض استكشاف واستخراج البترول. 

 سح الجيوكهربي وتفسيراته الستكشاف واستخراج المياه الجوفية و التقييمات البيئيه.الم 

تفسير البيانات االنكسارية  الضحلة والعميقة لتحديد خصائص التربة وصخر األساس و المعامالت الهندسيه  

 و الدراسات البيئيه. 

 لتلوث البيئي للمياه الجوفية.تقييم الوضع الجيوبيئى للمشاريع العمرانية والزراعية و دراسات ا 

 تفسيرات الزالزل والحركات األرضية لتحديد معامل األمان لإلنشاءات الهامة.  

 المشاريع البحثية:

 -الباحث الرئيسي بالمشاريع البحثية التالية:

مدة  الهيئات المشاركة الجهة الممولة اسم المشروع م

 المشروع

تداخل مياه البحر: نمذجه  4

اع منسوب مياه تأثير ارتف

البحر علي الخزانات 

 .الجوفيه بدلتا النيل

اكاديميه العلوم و 

التكنولوجيا 

 المصريه

 2946 اكاديمية العلوم البلغاريه

اماكن تجمعات دراسة  2

الخامات المعدنيه بالقصير، 

البحر االحمر، مصر 

اكاديميه العلوم و 

وجيا التكنول

 المصريه

 2946 اكاديميه العلوم التيشيكيه
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باستخدام نمذجة البيانات 

 الكهرومغناطيسيه.

 

دراسة تقييم  االثر البيئي  2

–النشاء منطقه صناعيه

رشيد  –صحراء البوصيلي 

 محافظة البحيره –

 –محافظة البحيره 

 مجلس مدينة رشيد

 2945 سوهاج -ايجيكو 

دراسة تقييم  االثر البيئي  1

النشاء محطة تحلية مياه 

متر  4999بحر بسعة 

 -راس غارب –يوم  ب/كعم

 البحر االحمر

شركة ستار نايل 

 للخدمات البتروليه

 2945 سوهاج -ايجيكو

دراسة الوضع البيئي و  5

االقتصادي لمالحات وادي 

 البحيره –النطرون 

-محافظة البحيره 

 مشروع المحاجر 

 –كليه العلوم  –قسم الجيولوجيا 

 جامعة دمنهور

2945 

يئي دراسة تقييم  االثر الب 6

النشاء منطقه صناعات 

 -طبيه بمدينة حوش عيسي

 البحيره

 –محافظة البحيره 

مجلس مدينه حوش 

 عيسي

 –كليه العلوم  –قسم الجيولوجيا 

 جامعة دمنهور

2945 

دراسة تقييم  االثر البيئي  9

النشاء منطقه صناعيه قائمة 

علي صناعات 

وادي  –البتروكيماويات 

 البحيره -النطرون 

 –حيره محافظة الب

مجلس مدينة وادي 

 النطرون

 –كليه العلوم  –قسم الجيولوجيا 

 جامعة دمنهور

2941 

) الواليات  NSF عيون الصحراء 1

 المتحدة األمريكية (

جامعة هاملتون و جامعة 

ميزوري بالواليات المتحدة 

األمريكية ، جامعة سوهاج 

2944-

2941 
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 وجامعة اسيوط .

دراسات جيولوجية و  7

ئية لتنمية المنطقة جيوفيزيا

غرب الضبعة شمال 

 مصر   -الصحراء الغربية 

)مركز المنح 

واالبتكار ونقل 

جامعة  -التكنولوجيا 

 اإلسكندرية (

 –كلية العلوم و كلية الزراعة 

جامعة اإلسكندرية ، معهد 

الدراسات البيئية بالسادات و 

المعهد القومي للبحوث الفلكية و 

 الجيوفيزيقية

(5-2997 –

1-2944 ) 

إعادة كتابة التاريخ  49

 الجيولوجي للنيل المصري

NSF  الواليات (

 المتحدة األمريكية (

جامعة ميزوري و جامعة 

أوكالهوما بالواليات المتحدة 

األمريكية ، جامعة سوهاج و 

المعهد القومي للبحوث الفلكية و 

 الجيوفيزيقية 

 (49-2991 

– 7-2944) 

تقييم مالحات و محاجر  44

 فظة البحيرةمحا

مشروع المحاجر 

ومواد البناء 

 )محافظة البحيرة(

كلية العلوم  -قسم الكيمياء

 جامعة اإلسكندرية -بدمنهور

(1/2997 – 

7/2997) 

تقنية غير مكلفة لعمل  42

تمنطق سيزمي دقيق 

 لمواجهة المخاطر السيزمية

بروفنشن كونسورتم 

-) الصليب األحمر

 األمم المتحدة(

 –كلية العلوم  -قسم الجيولوجيا

جامعة عين شمس ، كلية العلوم 

جامعة سوهاج و المعهد  –

القومي للبحوث الفلكية و 

 الجيوفيزيقية

(49/2999- 

42/2991 ) 

 االعارات واالنتدابات

االنتداب لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة اإلسكندرية لتدريس مقرر االستكشاف السيزمي و  

 .2942و  2944و  2949الثة و الرابعة تخصص لعام  الكهربي لطالب الفرقة الث

 .2944نيويورك عام  -جامعة هاملتون –أستاذ زائر بكلية علوم األرض  

 .2942نيويورك عام  -جامعة هاملتون –أستاذ زائر بكلية علوم األرض  

 .2945نيويورك عام  -جامعة هاملتون –أستاذ زائر بكلية علوم األرض  
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 ل العلميةاإلشراف علي الرسائ

نوع  مكان التسجيل عنوان الرسالة م

 الرسالة

 تاريخ اإليجاز

(  للتعرف AMTقياسات التيارات الدواميه ) 4

على اصل تكوين الطيات المقعره فى حجر 

 -االيوسين الجيرى على طريق الخارجة 

 اسيوط ، الصحراء الغربية، مصر

 

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة دمنهور

الخزان باستخدام الدمج بين دراسة خصائص  2

بيانات السيزميه ثنائية البعد و تسجيالت 

الصحراء الغربيه  –االبار، حوض كوم امبو 

 مصر.

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة دمنهور

الخصائص الجيولوجيه لتكوين ابولونيا  2

االيوسين لمنخفض ابو الغراديق الصحراء 

 الغربيه، مصر

 لتنفيذقيد ا دكتوراة جامعة دمنهور

دراسه جيوفيزيائيه و استشعار عن بعد لتقييم  1

المياه الجوفية و التربه بمنطقة برج العرب 

 مصر -محافظة االسكندريه  –الجديده 

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة االسكندريه

دمج طرق جيوفيزيقيه و هندسيه لدراسة  5

 العاصمة االداريه الجديده، مصر

 التنفيذ قيد ماجستير جامعة دمنهور

تطبيق الطرق الجيوفيزيائيه الستكشاف المياه  6

الجوفية و الموقع االثري بتل االبقعين ، 

 البحيره ، مصر

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة دمنهور

تأثير تداخل مياه البحر علي الخزان الجوفي  7

 لدلتا النيل، مصر

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة دمنهور

الحقليه الستكشاف تفسير بيانات الطرق  1

المعادن التحت سطحيه الموجوده علي طريق 

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة دمنهور
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 سفاجا، الصحراء الشرقيه، مصر –القصير 

تقييم خزان متكونات خريطه و بحريه في حقل  7

 مصر -بترول توت، شمال الصحراء الغربيه 

 2946 ماجستير جامعة دمنهور

 قيد التنفيذ ماجستير جامعة دمنهور مصر -لتا النيل البحريه د –تقييم غاز الطفله  49

تقييم بيئي و هيدروجيولوجي للمياه الجوفيه  44

مصر ، باستخدام  –الدلتا  -الضحله برشيد

 طريقة الكهربيه

 2941 ماجسيتير جامعة سوهاج

دراسات جيوفيزيقية و استشعار عن بعد  42

الضبعة للخزان المائي الجوفي في المنطقة بين 

 و فوكة شمال الصحراء الغربية ، مصر

 2942 ماجستير جامعة اإلسكندرية

التفسير التكاملي لبيانات االنعكاسية السيزمية  42

و الصور الفضائية لتحديد التراكيب السطحية 

و التحت سطحية بمنطقة الضبعة في شمال 

 الصحراء الغربية ، مصر

 49/1/2949 ماجستير جامعة عين شمس

قييم خزان الحجر الرملي النوبي بمنطقة ت 41

سدر، خليج السويس، مصر باستخدام  -روديس

 تفسيرات تسجيالت اآلبار

 22/6/2949 ماجستير جامعة سوهاج

 

 :عضوية إدارة لجان، وحدات و مراكز  داخل و خارج الكلية

 .2946-2942عضو بهيئة مكتب العالقات الدوليه بجامعة دمنهور  

 مكافأت النشر الدولي بجامعة دمنهور.عضو بلجنة تقييم  

 .2949عضو بلجنة دراسة و تقييم ارض الجامعه بوادي النطرون  

 جامعة دمنهور. –عضو بمجلس ادارة مركز االستشارات الجيولوجيه و البيئيه بكلية العلوم  

 –جاريه الغرفه الت -عضو لجنة اعداد الدراسات الالزمه النشاء بورصة الخضر و الفاكهه بمدينة بدر 

 .2942محافظة البحيره 

عضو لجنة لدراسة المشروعات الممكن اقامتها الستغالل االمالح و المعادن المتوفرة في بحيرات  

 .2942وادي النطرون 
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لحصر و تصنيف خامات الملح التي يمكن استخراجها من مالحتي ام الريشه و الرازونيه رئيس لجنة  

 .2945 –بوادي النطرون 

اسة التقرير الوارد الي مكتب خدمة المستثمرين من جهاز شئون البيئه بشان انشاء عضو لجنه لدر 

 .2941مجمع صناعي للبتروكيماويات المصريه بوادي النطرون 

 .2944 محافظة البحيره –تقييم و تطوير مالحات وادي النطرون  

 .2944 محافظة البحيره –رئيس لجنة تقييم و تطوير مالحات وادي النطرون  

 .2944ف عام علي مشروع المالحات بمحافظة البحيره مشر 

عضو لجنة لدراسة طرق استثمار الطحالب الخضراء بالبحيرة الخضراء الواقعه بوادي النطرون  

2942. 

 .  2941 – 2991منسق لجنة المشاركة المجتمعية و تنمية المجتمع بكلية العلوم جامعة دمنهور  

 .2942 -2991رة االلكترونية بجامعة دمنهور عضو مجلس إدارة مركز التعلم و اإلدا 

 .2942 -2991وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم جامعة دمنهور بعضو  

 .2949 -2997عضو مجلس إدارة وحدة تحديث البوابة االلكترونية لجامعة اإلسكندرية  

 .2944 – 2999عضو لجنة التأسيس لفرع نقابة العلميين فرع دمنهور  

 الجوده:المشاركة في اعمال 

 .2997المشاركة في صياغة الرؤية و الرسالة و االهداف االستراتيجية للكلية عام   

 .2942الي  2997لكلية العلوم خالل الفترة من فريق اعداد الخطة االستراتيجية عضو  

 .2942الي  2997المشاركة في عمل الدراسة الذاتية للكلية خالل الفترة من  

 .2946الي  2942لكلية العلوم خالل الفترة من راتيجية فريق اعداد الخطة االستعضو  

 . 2946-2942الدراسة الذاتية للكلية خالل الفترة من  عضو فريق مراجعة 

 .2929 – 2946لكلية العلوم عام فريق مراجعة الخطة االستراتيجية عضو  

  :المشاركات المجتمعية 

 ناعيه جديده بمحافظة البحيره.عقد العديد من جلسات التشاور المجتمعي القامة مناطق ص 

المشاركة في الدورة التدريبية لبعض المهندسين السعوديين حول التقنيات المتطوره لمعالجه المياه و  

 تركيا. -نبول االتي تم تنظيمها بالمركز الدولي للتدريب باست

اقش الموضوعات المشاركة في الندوات التي تعقد بمركز النيل لإلعالم بدمنهور و التي تتناول و تن 

 المتعلقة بالبيئة و مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة.
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المشاركة في الندوات التي تعقد بإدارة التدريب بمديرية التنظيم و اإلدارة بدمنهور و التي تتناول  

 موضوعات الجودة الشاملة و اإلدارة بالجودة الشاملة.

 افظة البحيرة و التي تتناول موضوعات الوعي البيئي.المشاركة في الندوات التي تعقد بإدارة البيئة بمح 

المشاركة في الندوات التي تعقد بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة و التي تتناول موضوعات المخلفات  

 الزراعية و الوعي البيئي لدي المرشدين الزراعيين و المزارعين.

حول استكشاف المياه الجوفية و التي تم المشاركة في الدورة التدريبية لبعض المهندسين السعوديين  

 تنظيمها بالمركز الدولي للتدريب باإلسكندرية.

المشاركة في عمل بروتوكوالت تعاون بين قسم الجيولوجيا و الهيئات و المعاهد البحثية المختلفة في  

مواد هيئة ال –المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية  –مصر مثل ) معهد بحوث البترول 

 .شركة ريجوا( –مديرية الزراعة بالبحيرة  -النووية 

 :النشاط الطالبي

 . 2941 -حتى  2991منسق األنشطة الطالبية بالكلية عام  

 . 2991 -2999مقرر لجنة الخدمة العامة والجوالة عام  

 . 294-  – 2991مقرر اللجنة االجتماعية و الرحالت   

 .2997جامعة دمنهور  -بتكارات محكم اللجنة العلمية لالختراعات و اال 

 .2945 – 2949جامعة دمنهور   -محكم مسابقة الطالب/الطالبة المثالي  

تدريب طالب قسم الجيولوجيا بشركات البترول و شركات االسمنت و شركات تحليه مياه البحر و  

 منجم السكري و كذلك المحاجر المختلفه بمصر.

 :اإلشراف علي الرحالت العلمية

البحر الي منطقة جامعة دمنهور  –كلية العلوم لطالب قسم الجيولوجيا ب علميهاإلشراف علي رحلة  تنظيم و 

 .2946عام االحمر 

اسوان الي منطقة جامعة دمنهور  –كلية العلوم لطالب قسم الجيولوجيا ب علميهاإلشراف علي رحلة تنظيم و  

 .2945عام 

البحر الي منطقة جامعة دمنهور  –كلية العلوم يولوجيا بلطالب قسم الج علميهاإلشراف علي رحلة تنظيم و  

 .2942عام االحمر 

الي جامعة دمنهور  –كلية العلوم لطالب قسم الجيولوجيا بعلميه اإلشراف علي رحلة  تنظيم و المشاركة في 

 .2942عام الفيوم منطقة 
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 2997سات جيوكهربية لألعوام الي منطقة الضبعة للقيام بقيا طالبيه  تنظيم و اإلشراف علي رحالت حقلية 

– 2949. 

تنظيم و اإلشراف علي رحالت حقلية لطالب من جامعة ميزوري و أوكالهوما األمريكيتين و كذلك طالب  

 .2949 -2997 – 2991كوم امبو لألعوام  -من جامعة سوهاج و اإلسكندرية الي منطقة أسوان

 .2996ج الي منطقة أسوان عام اإلشراف علي رحلة طالبية لطالب قسم الجيولوجيا بسوها 

المشاركة في اإلشراف علي رحلة طالبية لطالب قسم الجيولوجيا بسوهاج الي منطقة القصير و سفاجا عام  

2992. 

 .2994المشاركة في اإلشراف علي رحلة طالبية لطالب قسم الجيولوجيا بسوهاج الي منطقة الواحات عام  

 .4777طالب قسم الجيولوجيا بسوهاج الي منطقة الوادي الجديد المشاركة في اإلشراف علي رحلة طالبية ل 

 :المشاركة في األعمال اإلنشائية

جامعه دمنهور بالجهود الذاتيه و امداده بعينات من  -كليه العلوم –انشاء متحف جيولوجي بقسم الجيولوجيا  

 دول اجنبيه مختلفه و عينات محليه و اهداؤة للكليه.

 جامعة االسكندرية. -ئحة الداخلية لكلية العلوم فرع دمنهور المشاركة في  عمل الال 

المهداه من  و الخرائط  المشاركة في إنشاء وتجهيز مكتبة الكلية و مكتبة القسم وامدادها بالكتب و المراجع 

 الهيئات المختلفه.

 م.المشاركة في إنشاء و تطوير المعامل البحثية و الطالبية و قاعات التدريس الخاصة بالقس 

 المشاركه في عقد االتفاقيات و برتوكوالت التعاون:

 .2946عقد بروتوكول تعاول علمي بين كليه العلوم و معهد المياه باكاديميه البحث العلمي البلغاريه  

 .2946عقد بروتوكول تعاول علمي بين كليه العلوم و معهد الجيوفيزياء باكاديميه البحث العلمي التيشيكيه  

ابة بروتوكول مع جامعة الفيوم لعمل دبلومة ما بعد التخرج لتطوير مدارس التعليم الفني المشاركه في كت 

 .2946الزراعي 

المشاركه في كتابة بروتوكول مع جامعة الفيوم لعمل ماجستير في بيونانوتكنولوجي  و البيولوجيه الطبيه و  

 .2946البيئات الزراعيه 

يوم لعمل درجة دكتوراه في بيوتكنولوجي  المستخدمه في العلوم المشاركه في كتابة بروتوكول مع جامعة الف 

 .2946الزراعيه 

 .2945التشيك  -عقد بروتوكول تعاول علمي بين جامعة دمنهور و جامعة مساريك  
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 .2944اسبانيا  –عقد بروتوكول تعاول علمي بين جامعة دمنهور و جامعة اوفيدو  

 .2949امريكا  –نيويورك  –و جامعة هاملتون كوليج عقد بروتوكول تعاول علمي بين كليه العلوم  

امريكا  –ميزوري  –عقد بروتوكول تعاول علمي بين كليه العلوم و جامعة ميزوري للعلوم و التكنولوجيا  

2999. 

 عقد بروتوكول تعاون بين كلية العلوم و معهد بحوث البترول بالقاهره. 

 البحيره. -لمحاجر و مواد البناء عقد بروتوكول تعاون بين كلية العلوم و مشروع ا 

 المهام التدريسيه:

 التدريس لطالب مرحلة البكالريوس بكلية العلوم. 

 –استكشاف جيوفيزيائي  –تفسير البيانات السيزميه  –اساسيات الجيوفيزياء  –تدريس مقررات جيولوجيا عامه 

  –لوجيا تصويريه جيو –جيوفيزياء التعدين  –االثار  –البيئه  –اساسيات علم الزالزل 

  التدريس لطالب مرحلة البكالريوس بكلية التربية. 

 الجيوفيزياء   -مواد االرض تدريس مقررات الجيولوجيا التركيبية ، الجيولوجيا الطبيعية، 

 التدريس لطالب الدراسات العليا بكلية العلوم. 

 –استكشاف جيوفيزيائي متقدم  –ميه متقدم تفسير بيانات سيز –السيزمولوجيا المتقدمه تدريس مقررات الجيولوجيا 

 قياسات بيانات سيزميه متقدم. 

 :المجال التطبيقي و المجتمعي

 استشاري بيئي معتمد في مجال اعداد دراسات تقويم االثر البيئي. 

 .2942استشاري الجيولوجيا و البيئه من نقابة العلميين  

التي تعمل في مجال الخدمات البيئية و المجتمعية و استشاري لدي العديد من المؤسسات و الشركات العمل ك 

 مثل:و السياحيه الصناعية 

 مشروع المحاجر و مواد البناء بمحافظة البحيرة. 

 شركة ريدجوود لتحلية المياه بالغردقة. 

 شركة سيناء للخدمات البيئية بشرم الشيخ. 

  شركة صناعة وسائل النقل مرسيدسMCV – شرم الشيخ-الغردقة-العبور. 
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  شركة مصر لتكنولوجيا البيئةMET الغردقة -بالعبور. 

 شركة واتكو لتحلية مياه البحر. 

 .شركة تطوير مصر لالستثمار السياحي و استصالح االراضي 

 .شركة االسماعيليه مصر للدواجن 

 و السياحه. الشركة العربيه الدوليه للفنادق 

  :الدراسات التطبيقية و المشاريع

وجيولوجيه و البيئيه الالزمه للحصول علي موافقات البيئه و وزارة الموارد المائيه و اعداد الدراسات الهيدر 

 البحيره. –بوادي النطرون  –الري لحفر ابار جوفيه بارض مزرعة جامعة دمنهور 

  2945البحيره مجموعه ج  –رشيد  -دراسات تقييم األثر البيئي إلنشاء منطقة صناعيه بصحراء البوصيلي  

 (.2946فقه عليها )تمت الموا

البحر  –متر /يوم براس غارب  4999دراسات تقييم األثر البيئي إلنشاء محطة تحليه مياه بحر بسعه  

 (.2945االحمر مجموعه ب )تمت الموافقه عليها 

البحيره مجموعه ج  –ت الطبيه بحوش عيسي دراسات تقييم األثر البيئي إلنشاء منطقة صناعيه للصناعا  

 (.2945)تمت الموافقه عليها   2945

وادي  –اويات المصريه مدراسات تقييم األثر البيئي إلنشاء منطقة صناعيه للصناعات القائمه علي البتروكي 

 (.2945)تمت الموافقه عليها  2941محافظة البحيره مجموعه ج  –النطرون 

الغردقة  –شركة العالية للتنمية السياحية  –جع محمية السياحي علي جزيرة الجيفتون اعداد دراسه بيئيه لمنت 

2942 . 

مرسي علم  -تقييم االثر البيئي النشاء منتجع سياحي مملوك لشركة ريمو لالستثمارات السياحية و الترفيهية 

2944. 

لوجيات و مقاوالت األعمال البار الجوفيه بشركة تكنولاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

 .2945الغردقه  –المائية

بار و مخخذ بحر لشركة ريدجوود إيجيبت لمشروعات البنية األساسية و آلاعداد دراسات  بيئيه محدوده  

 .2946 -2991 و جنوب سيناء و الساحل الشمالي محطات تحليه المياه بالغردقه و القصير
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-البار الجوفيه بشركة واتكو ايجيبت لتحلية و معالجة المياهلوجيه اعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيول 

 . مرسي علم –الغردقة  –

 –البار الجوفيه بشركة اكوامنت لتكنولوجيا المياه و البيئة لاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

 . 2942سفاجا 

  .  2942مدينة الغردقة   –فندق مارلين إن البار الجوفيه بلاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

 .   2942مدينة القصير  –البار الجوفيه بفندق راديسون بلو لاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

 –البار الجوفيه بشركة المصرية األوروبية للسياحة لاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

 .  2942الغردقة 

 – شركة المصرية السويسرية للسياحةالالبار الجوفيه بلسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه اعداد درا 

 .2942الغردقة 

الغردقة  -البار الجوفيه بشركة انار للتنمية السياحية لاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

2942. 

– بشركة الباتروس جولف للدراسات الفندقيةالبار الجوفيه لاعداد دراسات بيئيه محدوده و هيدروجيولوجيه  

 .2942الغردقة 

 .  2999جنوب سيناء   –شرم الشيخ و راس سدر  –بار شركة سيناء للخدمات البيئية الاعداد دراسات  بيئيه  

 - دراسه تنمويه باستخدام الطرق الجيولوجيه و الجيوفيزيائيه لمدينة الضبعه اعتمادا علي مياهها الجوفيه 

 .2997الساحل الشمالي   –الضبعه 

شركة سيتي بلدرز ايجيبت للمقاوالت  -اعداد دراسات هيدروجيولوجيه بمنتجع سواني الساحل الشمالي  

 العموميه وادارة المشروعات.

 البحيرة. -وادي النطرون -دراسات هيدروجيولوجيه لشركة المباركة لالستثمار الداجني 

 محافظة المنيا.  –لالستثمار الزراعي  مدينة ملوي دراسات هيدروجيولوجيه لشركة اإلسكندرية  

 شرم الشيخ.  –شركة سيناء للخدمات البيئيه  –تقييم الوضع المائي للخزان الجوفي بارض الفروسيه  

 الغردقه.  –شركة ريدجوود ايجيبت للبنيه التحتيه  –تقييم الوضع المائي للخزان الجوفي باالرض الجديده  

 جنوب سيناء.  -مدينة دهب –خزان الجوفي بقندق ميركيور دهب تقييم الوضع المائي لل 
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 جنوب سيناء. –راس سدر  –تقييم الوضع المائي للخزان الجوفي بقرية بلو الجون  

 دراسات جيوكهربية مع قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بسوهاج بغرض استكشاف المياه الجوفية. 

بجنوب طهير و تشغيل العديد من أبار المياه الجوفية تصوير و تقييم و تتصميم و اإلشراف علي حفر و  

الساحل  -وادي النطرون -العبور   - المنيا –مرسي علم   -الغردقة –االسماعيليه  –شمال سيناء  –سيناء 

 الشمالي.

مع اكاديمية  تداخل مياه البحر: نمذجه تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر علي الخزانات الجوفيه بدلتا النيل 

 (.2946لوم البلغاريه ) مشروع ممول من اكاديميه العلوم و التكنولوجيا الع

دراسة اماكن تجمعات الخامات المعدنيه بالقصير، البحر االحمر، مصر باستخدام نمذجة البيانات  

 (.2946مع اكاديمية العلوم التيشيكيه ) مشروع ممول من اكاديميه العلوم و التكنولوجيا  الكهرومغناطيسيه

ن الصحراء: نشأة و تطور األحواض و القباب بمنطقة الحيز المستقر بمصر )مشروع ممول من عيو. 

 .NSF )2949مؤسسة العلوم األمريكية 

 . البحيره محافظةة لمشروع المحاجر ومواد البناء بدراسات لتقييم مالحات و محاجر محافظة البحيرة التابع 

مصر. مشروع  -شمال الصحراء الغربية -غرب الضبعة دراسات جيولوجية و جيوفيزيقية لتنمية المنطقة 

 . 2997لمدة عامين   AlexRepممول من جامعة اإلسكندرية 

 .    2999( NSF إعادة كتابة التاريخ الجيولوجي للنيل المصري )مشروع ممول من مؤسسة العلوم األمريكية 

 ل لمدة عام من مؤسسة الـ دراسة سيزمية لدلتا النيل لعمل خريطة أمان زلزالي لها)مشروع  ممو 

ProVention  )2999التابعة لألمم المتحدة   . 

-مع معهد بحوث الزالزل بجامعة طوكيو Arrayباستعمال الـ  دراسات عن الشوشرة الطبيعية لالرض 

 اليابان.

 دراسات سيزمية مع المعهد القومي لالبحاث الفلكيه والجيوفيزيقية. 

 رول بغرض االستكشاف البترولي ببعض األماكن بمصر. دراسات سيزمية مع معهد بحوث البت 

 دراسة تمنطق سيزمي لمنطقة الدلتا بتمويل من الصليب االحمر و االمم المتحده. 

 محافظة البحيرة. -مشروع المحاجر ومواد البناء -تقييم المواد المحجريه  

 :زئشهادات التقدير و الجوا
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حافظة البحيره للتعاون المثمر في عقد و ادارة الندوات و شهادة شكر و تقدير من ادارة شئون البيئه بم 

 حلقات النقاش التي تعقدها االدارة لخدمة و تنمية المجتمع و البيئه بمحافظة البحيره.

مع المكتب في اعداد بمحافظة البحيره للتعاون المثمر  مكتب خدمة المستثمرينشهادة شكر و تقدير من  

 بمحافظة البحيره. تنمية المجتمع  المستثمرين وخدمة ي الدراسات الالزمه التي ساهمة ف

في مجال تقديم الدراسات و بمحافظة البحيره للتعاون المثمر في  مشروع المحاجرشهادة شكر و تقدير من  

 بمحافظة البحيره. االستشارات التي ساهمة في تنميه ادارة مشروع المحاجر

للتعاون المثمر في عقد ة التنظيم و االدارة بمحافظة البحيره بمديري -التدريبشهادة شكر و تقدير من ادارة  

تنمية المجتمع في مجال االدارة و الجودة الشامله لو ادارة الندوات و حلقات النقاش التي تعقدها االدارة 

 بمحافظة البحيره.

و حلول بمجمع منظمي ندوة تدهور الصحه العامه و عالقتها بمياه النيل... مشاكل  شهادة شكر و تقدير من 

 عن المحاضره العلميه التي القاها سيادته بفاعليات الندوة. 2942دمنهور الثقافي 

جامعة دمنهور تقديرا لجهود سيادته كمستشار للجنه االجتماعيه و الرحالت العليا  شهادة شكر و تقدير من 

 بالجامعه.

للتعاون المثمر في عقد و ادارة الندوات و بمديرية الزراعه بالبحيره  -التدريبشهادة شكر و تقدير من ادارة  

محافظة في مجال البيئه و اعادة تدوير المخلفات الزراعيه بمراكز حلقات النقاش التي تعقدها االدارة 

 البحيره.

 .2942شهادة استشاري من نقابة العلميين في مجال الجيولوجيا و البيئة  

لتعاون علي مدار عامين في عقد الندوات و الدورات شهادة شكر و تقدير من مركز افاق النجاح للتدريب ل 

 التدريبه عن هندسة حماية البيئه المائيه و كذلك كيفيه اعداد الدراسات البيئيه للمشروعات الهندسيه.

الواليات المتحده االمريكيه لمجهودات سيادته  –شهادة شكر و تقدير من جامعة هاملتون كوليج بنيويورك  

 نفيذ مشروع تعاون علمي مع جامعة دمنهور.كباحث رئيسي اثناء ت

الواليات المتحده االمريكيه لمجهودات  –شهادة شكر و تقدير من جامعة ميزوري للعلوم و التكنولوجيا  

 سيادته كباحث رئيسي اثناء تنفيذ مشروع تعاون علمي مع جامعة دمنهور.

قاري علي مجهودات سيادته في اعداد شهادة شكر و تقدير من شركة تطوير مصر لالستثمار السياحي و الع 

 الدراسات المتخصصه في مجال المياه و البيئه. 
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شهادة شكر و تقدير من الشركة العربيه الدوليه لالستثمار السياحي و الفنادق علي مجهودات سيادته في  

 اعداد الدراسات المتخصصه في مجال المياه و البيئه. 

يه مصر للدواجن علي مجهودات سيادته في اعداد الدراسات شهادة شكر و تقدير من شركة االسماعيل 

 المتخصصه في مجال المياه و البيئه. 

شهادة شكر و تقدير من شركة تكنولوجيات المياه الحديثه )واتكو( علي مجهودات سيادته في اعداد  

 الدراسات المتخصصه في مجال المياه و البيئه. 

 .2941سة عالميا من جامعة دمنهور عام مكافأة النشر العلمي في المجالت المفهر 

 .2949مكافأة النشر العلمي في المجالت المفهرسة عالميا من جامعة دمنهور عام  

 .2949مكافأة النشر العلمي في المجالت المفهرسة عالميا من جامعة دمنهور عام  

 .2949مكافأة النشر العلمي في المجالت المفهرسة عالميا من جامعة دمنهور عام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجازات االستاذ الدكتور/ الهامي علي عبدالعزيز ترابيس

 جامعة دمنهور –أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم 

 (2102 - 2102خالل فترات تولية منصب رئيس مجلس قسم الجيولوجيا )
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 أوال: في مجال االنشاءات و تجهيز القسم

 ولوجي بالقسم بالجهود الذاتية.المشاركة و االشراف علي انشاء المتحف الجي -4

 م بالجهود الذاتية.2م*5عمل خريطة مصر التعدينية االلكترونية المجسمة بمساحة  -2

 م بالجهود الذاتية.2م*2عمل خريطة مصر السيزمية االلكترونية المجسمة بمساحة  -2

ة و تجهيزة المشاركة و االشراف علي  امداد المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بالعينات المختلف -1

 بالمعينات التوضيحية المختلفة بالجهود الذاتية.

 االشراف علي تركيب ستائر بالمتحف الجيولوجي و فرش أرضية المتحف. -5

بوصة كشاشة عرض بالمتحف الجيولوجي لعرض المواد العلمية عليها لخدمة  LCD  19تركيب شاشة  -6

 ية الالزمة.الطالب و السادة زائرين المتحف وتززويدها بالمواد العلم

 انشاء لوحات اعالنات بالقسم و استخدامها لنشر المعلومات بين الجميع بالقسم. -9

لخدمة العملية التعليمية دراسية قسم الجيولوجيا بميكروسكوبات بمعامل الطالب  تجهيزاالشراف علي  -1

 بالقسم.

 ملية البحثية بالقسم.معمل ابحاث قسم الجيولوجيا بميكروسكوبات بحثية لخدمة الع تجهيزاالشراف علي  -7

 ثانيا: في مجال التعليم و شئون الطالب

تدريب طالب القسم في العديد من الشركات المتخصصة في مجال الجيولوجيا مثل: شركة الفرعونية للذهب  -4

 –هيئة الطاقة النووية   -شركة ريدجوود لتحلية مياه البحر  -شركة الفارج لالسمنت –)منجم السكري( 

شركة  –شركة جابكو  –شركة االسكندرية للبترول  –شركة بدرالدين للبترول   -تعدين شركة النصر لل

الشركة العامة للبترول ....... الخ بواقع فرصة تدريب او فرصتين لكل طالب خالل دراستة  –خالد للبترول 

 بالقسم.

الجيولوجيا الي المناطق الغنية االشراف علي الرحالت الحقلية لطالب الفرقة الثانية و الثالثة و الرابعة بقسم  -2

 –الفيوم  –الواحات  –اسوان  -بالمظاهر الجيولوجيه للدراسة بمناطق عدة مثل: سالسل جبال البحر االحمر

 االقصر ......،الخ بواقع رحلة كل عام دراسي. –المقطم 

ب القسم و الكلية و المشاركة و االشراف علي عقد العديد من الندوات التثقيفية و الدورات التدريبية لطال -3

اقسام الجيولوجيا بالجامعات المختلفة لنشر المعرفة و الحديث في الجيولوجيا وربط طالب القسم بمؤسسات 

 الصناعة.

 ثالثا: في مجال البحث العلمي
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مشاركة القسم في مشروع بحثي بتمويل من اكاديمية البحث العلمي المصرية و اكاديمية العلوم بالتشيك  -4

 جمعات المعدنية بالقصير.لدراسة الت

مشاركة القسم في مشروع بحثي بتمويل من اكاديمية البحث العلمي المصرية و اكاديمية العلوم ببلغاريا  -2

 لدراسة تاثير التغيرات المناخية علي المياه الجوفية بدلتا النيل.

ع جامعة هاملتون باالشتراك م  NSFمشاركة القسم في مشروع بحثي بتمويل من هيئة العلوم االمريكية  -2

 االمريكية لدراسة بعض التراكيب الجيولوجية بالصحراء الغربية، مصر.

بالبحرين و المشاركة في المسابقات التي  2946طالب من قسم الجيولوجيا في مؤتمر جيو 1المشاركة بعدد  -1

 .(بواسطة الجهه المنظمة للمؤتمر كامل النفقاتاجريت علي هامش المؤتمر )تمويل 

بالبحرين و المشاركة في المسابقات  2941طالب من قسم الجيولوجيا في مؤتمر جيو  2بعدد  المشاركة -5

 .(بواسطة الجهه المنظمة للمؤتمركامل النفقات التي اجريت علي هامش المؤتمر )تمويل 

و  AAPG Student Chapterانشاء فرع لجمعية جيولوجيين البترول االمريكية لطالب قسم الجيولوجيا  -6

 انشطتها و تقديم خدماتها لطالب القسم و الكلية. ممارسة

و  SEG Student Chapterانشاء فرع لجمعية الجيوفيزيائين المستكشفين لطالب قسم الجيولوجيا  -9

 ممارسة انشطتها و تقديم خدماتها لطالب القسم و الكلية.

 رابعا: في مجال خدمة المجتمع و البيئة

و مواد البناء بمحافظة البحيرة يهدف الي اشراف القسم علي  عمل برتوكول تعاون مع مشروع المحاجر -4

 عملية تقييم و تطوير قطاع المالحات بوادي النطرون.

 محافظة البحيرة. –تشكيل لجنة من قسم الجيولوجيا لدراسة اسباب تكوين بحيرات النوبارية  -2

الجودة ....... الخ و ذلك  –الطاقه  –المشاركة في العديد من الندوات و المحاضرات التثقيفية في مجال البيئة  -2

 مركز التدريب بالتنظيم و االدارة. –ادارة الري  –بالتعاون مع مديرية الزراعة 

 جامعة دمنهور. –كلية العلوم  –انشاء مركز االستشارات الجيولوجية و البيئة بقسم الجيولوجيا  -1

 ي النطرون.تقديم دراسات فنية لتقييم مالحتي الرازونية و ام الريشة بواد -5

 –اعداد دراسات تقييم االثر البيئي النشاء مناطق صناعية بكل من: الصناعات الكيماوية بوادي النطرون  -6

 صحراء البوصيلي برشيد. –الطرانة بحوش عيسى 

 

 

 انجازات السيد االستاذ الدكتور/ الهامي علي عبدالعزيز ترابيس



 

Last Update 9102, 7 22 

 جامعة دمنهور –وكيل كلية العلوم 

 6/4/2102ب بتاريخ: منذ تولية المنص

 

 أوال: في المجال الفني

حصول طالب كورال الكلية علي المركز الثاني علي مستوي الجامعة في المهرجان الفني الثاني تحت  -4

 .2947عنوان: الفن لغة السالم بدار االوبرا بدمنهور خالل ابريل 

في المهرجان الفني الثاني حصول طالب فريق المسرح بالكلية علي المركز االول علي مستوي الجامعة  -2

 .2947تحت عنوان: الفن لغة السالم بدار االوبرا بدمنهور خالل ابريل 

 ثانيا: في المجال االجتماعي

 االشراف علي تزين الكلية احتفاال بقدوم شهر رمضان المبارك. -4

 .2947االشراف و المشاركة في تنظيم افطار رمضان الجماعي لطالب الكلية بالحرم الجامعي مايو  -2

 ثالثا: في مجال الكنتروالت و اعمال االمتحانات

 كشوف توقيع الطالب اثناء اللجان االمتحانية.و استكمال االشراف علي اعادة هيكلة  -4

 كشوف المراقبات.اعداد االشراف علي اعمال اعداد اللجان االمتحانية و  -2

و االشراف علي  المختلفة العلمية موضع الية لتجميع مظاريف االمتحانات من الساده الممتحنين من االقسا -2

 .تنفيذها

 رابعا: في مجال االنشاءات و التجهيزات

المساهمة و االشراف علي تركيب ستائر حاجبة للضوء بمدرجات الكلية و ذلك لتحسين البيئة التعليمية و  -4

 مساعدة الطالب علي رؤية اوضح اثناء المحاضرات "بالجهود الذاتية".

 الطالب خامسا: في مجال تدريب

العمل علي تدريب طالب الكلية في العديد من الشركات المتخصصة كل في مجال اتخصصة مثل: المناجم و 

مصانع  –مصانع االسمنت  –مصانع الحديد  –شركات االدوية  –شركات المياه  –شركات البترول  –المحاجر 

 راستة بالكليةاالسمده ....... الخ، بواقع فرصة تدريب او فرصتين لكل طالب خالل د

 

 

 المنشورة: األبحاثقائمة 
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